
 Regulamin oceniania zachowania w XLVIII L.O. – ze zmianami z dnia 28.08.2020 

 Przyjmujemy punktowy system oceniania zachowania zakładając, że uczeń otrzymując na początek semestru  

100 pkt. będzie mógł powiększyć lub pomniejszyć swoją pulę punktów, która zostanie przeliczona na odpowiednią ocenę 

zachowania. 

 

    Zakłada się następujący system punktowania: 

 

I. Dodatnie punkty uczeń otrzymuje: 

 

1) Za frekwencję (0 – 45): 
 

% do 89,99 90-91,99 92–94,99 95–96,99 97–98,99 99–100 

pkt. 0 10 15 25 35 45 
 

 

2) Za udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych (10 - 50): 

• za uczestnictwo w konkursach, olimpiadach – (+10 pkt.) 

• albo za ukończenie pierwszego etapu olimpiady, konkursu, itp. – (+15 pkt.) 

• albo za ukończenie drugiego etapu olimpiady, konkursu, itp. – (+30 pkt.) 

• albo za ukończenie trzeciego etapu olimpiady, konkursu, itp. – (+50 pkt.) 

3) Za zawody sportowe w zależności od poziomu (10 - 25): 

 

poziom międzyszkolny dzielnicowy warszawski 

pkt. +10 +15 +25 
 

4) Za udział w pracach klasy (0 – 10):  

• dbałość o pracownię – (od 0 do +10 pkt.) 

• współorganizowanie życia klasy np. sekcja kulturalna, łącznik z biblioteką, samorząd itp. – (każdorazowo od 0  

do +5 pkt.) 

5) Za prace na rzecz szkoły (0 – 30) 

• udział w akcjach wolontariatu, samorządu szkolnego i innych – (od 0 do +30 pkt.) 

• udział w kiermaszach (np. akcja ciasto) – (od 0 do +10 pkt) 

6) Za samopomoc koleżeńską (0 - 10) 

 

7) Za  kulturę osobistą  (0 - 20) 

 Przez kulturę osobistą należy rozumieć odpowiedniość stroju i obuwia, higienę osobista, kulturę zachowania 

wobec nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkoły, respektowanie regulaminu szkolnego, itp.. 

 

II. Ujemne punkty uczeń otrzymuje: 

 

1) Za godziny nieusprawiedliwione (– 600 – 0) 

• Za każdą godzinę nieusprawiedliwioną (–2pkt.). Zasady usprawiedliwiania zawarte są w Statucie szkoły i 

stosownych regulaminach. 

 

2) Za spóźnienia (– 100 – 0)  

• za każde spóźnienie uczeń otrzymuje (–1 pkt.) 

 

3) Ujemne punkty z zachowania (nieprzestrzeganie postanowień Statutu szkoły) (– 200 – 0)  

 Za nieprzestrzeganie postanowień statutu szkoły należy rozumieć: 

• każdorazowe niewywiązywanie się z podjętych zobowiązań (– 5pkt. – 0pkt.)  

• palenie papierosów, niezmienianie obuwia, wulgarne słownictwo, itp. (– 20pkt. – 0pkt.)  

• niewłaściwe używanie telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych (od – 100pkt. do  – 10pkt), 

zgodnie z postanowieniami regulaminu i procedur dotyczących korzystania z telefonów komórkowych lub innych 

urządzeń elektronicznych. 

• za niszczenie mienia szkoły lub innej osoby: szkody możliwe do naprawienia przez ucznia (obowiązkowa naprawa 

szkody) – (od –5 pkt. do –15 pkt.), szkoda trwała (obowiązkowa rekompensata przez Rodziców) – (od –20 pkt.  

do –40 pkt.) 

• za stwarzanie zagrożenia dla siebie i innych – (od –10 pkt. do –50 pkt.) 

• za każdorazowe picie alkoholu lub przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie szkoły bądź podczas imprez 

patronowanych przez szkołę – (–50 pkt.) 



• za wszczynanie bójek, stosowanie przemocy (–50 pkt.) 

• za zabór mienia (kradzież) – (–100 pkt.) 

• za posiadanie, handel bądź używanie narkotyków i innych środków zmieniających świadomość (–100 pkt.) 

• za fałszowanie dokumentacji szkolnej – (–100 pkt.) 
 

4) W sytuacjach nieuwzględnionych w powyższym regulaminie decyzję o ilości przyznawanych punktów podejmuje Rada 

Pedagogiczna. 
 

5) Wszystkie punkty są wpisywane do dziennika elektronicznego. Punkty z zachowania wpisują nauczyciele 

odpowiedzialni za dany rodzaj akcji lub indywidualnie w zależności od potrzeb. 
 

III. Postanowienia końcowe 

 

1. Powyższa punktacja jest podstawą do ustalenia oceny zachowania.  

2. Na początek każdego semestru uczeń uzyskuje 100 punktów. 

3. Uzyskane przez ucznia punkty sumuje się na koniec każdego semestru. Ocenę zachowania w pierwszym 

semestrze ustala się w następujący sposób: 
 

 

OCENA PUNKTY  WARUNKI  

wzorowe od 155 punktów min. 15 pkt. za kulturę osobistą  brak godzin nieusprawiedliwionych 

bardzo dobre od 130 do 154 punktów min. 15 pkt. za kulturę osobistą  brak godzin nieusprawiedliwionych 

dobre od 100 do 129 punktów min. 10 pkt. za kulturę osobistą  Max 7 godz. nieusprawiedliwionych 

poprawne od 60 do 99 punktów min. 10 pkt. za kulturę osobistą  Max 15 godz. nieusprawiedliwionych 

nieodpowiednie od 30 do 59 punktów    

naganne do 29 punktów    

 

4. Średnia arytmetyczna z łącznej ilości punktów uzyskanych w pierwszym i drugim semestrze stanowi podstawę do 

ustalenia oceny rocznej zachowania przy zachowaniu kryteriów określonych w tabeli zamieszczonej w pkt 3 

postanowień końcowych. 

 

5. Roczną ocenę zachowania na koniec klasy trzeciej wystawia wychowawca biorąc pod uwagę także postawę 

ucznia w całym cyklu nauki. 

 

6. Dopuszcza się stosowanie skrótów ocen zachowania śródrocznych odpowiednio: 

 wzorowe – skrót – wz 

 bardzo dobre − skrót – bdb 

 dobre – skrót − db 

 poprawne – skrót – pop 

 nieodpowiednie – skrót – ndp 

 naganne – skrót – nag 

 

7. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:  

• oceny z zajęć edukacyjnych 

• promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły 

 

8. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię nauczycieli, innych pracowników szkoły, 

uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

 

9. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca informuje uczniów o 

przewidywanych ocenach semestralnych  (rocznych) z zachowania. 

 

10. Proponowana roczna ocena zachowania może ulec zmianie, jeśli uczeń w terminie do dwóch dni przed 

klasyfikacją udowodni, że powinien otrzymać wyższą liczbę punktów od wystawionej, gdyż nauczyciel 

wychowawca przeoczył jego zasługi lub o nich zapomniał. 

 

11. Wychowawca ma obowiązek przedstawić motywację ocen wzorowych i nagannych na klasyfikacyjnym 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej (na wniosek Rady Pedagogicznej także pozostałych ocen). 

 

12. W przypadkach szczególnych związanych z sytuacją epidemiologiczną na podstawie pozytywnej opinii rady 

pedagogicznej wychowawca może wystawić ocenę  wyższą niż wynikaj to z powyższych kryteriów. 

 

13. W sytuacjach nieuwzględnionych w powyższym regulaminie stosuje się postanowienia Statutu Szkolnego. 


